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środki pienięźne zgrolnadzone w rł,alucie p.,lrkie3,... }.C

Po zaPoznaniu się z PrzePisami ustawv z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z200l r. Nr 142,
Poz, 1591 oraz z 7002 r. Nr 23, poz, 220^ nr 62" poz.558, Nr l 13, poz. 984, Nr 153, poz. l27i i Nr 214, poz:,.
1806), zgodnie z art.24h tej ustawy oswiadczam, ze posiadatl wchodzące w skład małżeriskiej wspólności
majątkowej lub stanowiące mój majątek odrębny:
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1i OSWIADCZENIE MAJĄTKOWE
i .adnego gminy
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2, Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym
3. Osoba skladająca oświadczenie obowiązana jest

majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku
majątkową.

4. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku w kraju i za granicą.5. oświadczenie o stanie majątkowym obejmuje również wierłytelnoici pieniężne.6, W częŚci A oŚwiadczenia zawarte są informacje jawne, w części B zaś informacje niejawne dotyczące arlresuzamieszkania składającego oświadczenie oraz miejica polożenia nieruchomości.

Ii
Uwaga: ; .,.. i.i ,. i. ; l i
I.'i'' g_s.o?1 

_skladająC_ą. 
ośw,iadczchie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupelnego wypelnienia

_ ..KaZoeJ z ruDryk.
przypadku zastosowania, należy wpisać ,,nie dotyczy'',
określić przynależność poszczególnych skladników

odrębnego i majątku objętego malżeńską wspólnością

środki pieniężne zgromadzone w rvalucie obcej
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4. Inne nieruchomoścl:

§łuł prawny: ....,..........

III.
1. Posiadam udziały w społkach handlowyclr z udziałem gminnych osób prawnycl-r lub

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby - naleĘ podać liczbę i emitenta udziałow:
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2. Posiadam vdziaĘ w innych spółkach handlowych naleĄ podaó liczbę i emitenta
udziałów:... ............;a.....
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Ztego t5łułu osiągnąłem(ęłanr) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ................
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udziaĘ te stanowią pakiet rviększy niz l0 oĄ udziałow w spółce: ..

-ż *n



Iv.
l. Posiadarn akcje w spółkach lrandlowych z

przedsiębiorców, w których uczestniczą takie
udziałem gminnych osób prawnych lub
osoby - należy podać liczbę i emitenta

akcje te stanowiąpakiet większy niż 10 oń al<cji w spółce:

Ztego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w w^rsokości:
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Z tego Mufu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym dochód w wysokości: ......,.........
t
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Nabyłern (am) (nabył mój małzonek, z wyłączeniem mieniod.ętn"goj"o's*u.u,ip;'.",'*;ff:j'il;,,X"§ł""'."S;T#ł',1":l?Jiilff::,J: 
*"ff"#fl3*,j ednostki samorządu teryĄoriaInego,

przetargLl - rlaleĄ podać opis mienia i datę nabyc;u, o.a togo,

VL
l. i przedmiot działalności):

- osobiście

- wspólnie z ir-rnymi osobami
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Z tego §Ąułu osiągnąłem(ęłam) w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:

.k,1,9.. .o,łlqlA el. wą
2. Zarządzam działalnością gospodarczą lub jestern przedstawicielem, pełnomocnikiem takiej

działalności (nalezy podac formę prawną i przedIniot działalności):

,m.L. 70ł4ę}*.9n
osobiście

wspólnie z innymi osobami

WI.

W spółkach handlowych (nazwa, siedziba spółki):

jestem członkiem zarządu (od kiedy): .,....:............

-----ź

- jestem członkiem rady nadzorczej (od kiedy):
t#4

jestem członkiem komisji rewizyjnej (od kiedy):

ldalliemńru*e



Ix.

Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10,000 zł (w przypadku pojazdów mechanicznych

bł444 ńa. L.Ąi
fu-jg rł ,y,l.] ^I

x.

Zobowiązania pieniężne o wańości powyżej l0.000 zł, w
warunki, na jakich zostaĘ udzielone (wobec kogo, w
wysokości):

tym zaci€nięte kredyty i pożyczki oraz
związku z jakim zdarzeniem, w jakiej

aq.
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CZĘŚC B

PowYŻsze oŚwiadczenie składam Świadomy(a), iż na podstawie ań. 233 § 1 Kodeksu karnegoza podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy grozi kara pozbawienia wolności.
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